VACATURE

Locatie VUmc

Technisch hartstimulatiespecialist (27-36 uur)
polikliniek cardiologie
Jij houdt van afwisselend werk met een flinke dosis verantwoordelijkheid, werkt met regelmatige werktijden
en je hebt interesse in zowel de technische als de menselijke kanten van zorg. Dan is deze functie iets voor
jou!
Wat ga je doen
Het Amsterdam UMC locatie VUmc biedt jou een uitdagende baan als hartstimulatiespecialist waar complexe
casuïstiek en multidisciplinaire samenwerking veelvuldig voorkomen. Het team waarin je komt te werken vind
autonomie, samenwerken en een goede sfeer erg belangrijk. Binnen het team is er de wil te innoveren binnen
het vakgebied. Dit wordt vormgegeven door als team gezamenlijk ontwikkelingsdoelen op te stellen en het
hebben van kwaliteitsdagen om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Daarnaast is ruimte voor
verdieping en ontwikkeling. Zo krijg jij bijvoorbeeld de mogelijkheid om eens in de twee jaar naar het EHRA
congres te gaan.
Als hartstimulatiespecialist ofwel pacemaker / ICD technicus verricht je zowel in de kliniek als in de polikliniek
controles bij pacemaker en ICD patiënten. Jij bent dé specialist wanneer het aankomt op cardiologische
devices. Zo draai je zelfstandig spreekuren op de polikliniek waarbij je pacemakers, ICD’s en CRT-D’s van
patiënten controleert en zo nodig de instellingen aanpast. Daarnaast ben je tijdens implantaties op de
hartcatheterisatie kamers de rechterhand van de cardioloog. Hierbij bepaal je onder andere hoe het device
ingesteld moet worden.
Daarnaast houd jij je ook bezig met de volgende werkzaamheden:
- heb je een consultfunctie voor klinische problemen door het gehele ziekenhuis;
- ben je betrokken bij (multidisciplinaire) patiëntbesprekingen;
- werk je aan wetenschappelijk onderzoek.
Wat we van je verwachten
- Je bent IBHRE en/of EHRA gecertificeerd;
- Je bent in het bezit van het diploma HBO hartfunctielaborant met specialisatie cardio-implantaten of bent
bereid deze opleiding te volgen.
Waar ga je werken
Het Amsterdam UMC locatie VUmc biedt jou een uitdagende baan als hartstimulatiespecialist waar complexe
casuïstiek en multidisciplinaire samenwerking veelvuldig voorkomen. Het team waarin je komt te werken vind
autonomie, samenwerken en een goede sfeer erg belangrijk. Binnen het team is er de wil te innoveren binnen
het vakgebied. Dit wordt vormgegeven door als team gezamenlijk ontwikkelingsdoelen op te stellen en het
hebben van kwaliteitsdagen om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Daarnaast is ruimte voor
verdieping en ontwikkeling. Zo krijg jij bijvoorbeeld de mogelijkheid om eens in de twee jaar naar het EHRA
congres te gaan.
Je komt te werken bij Amsterdam UMC locatie VUmc. De pacemaker/ICD afdeling is gesitueerd op de
polikliniek en functieafdeling cardiologie. Het team waarin je komt te werken is een klein en zelfstandig team
waarin veel waarde wordt gehecht aan een goede sfeer en samenwerking. Er worden wekelijks pacemakers,
ICD’s en CRT-D’s geïmplanteerd. De implantaties vinden plaats op de hartcatheterisaties kamers (HCK), waar
naast deze implantaties nog tal van andere cardiologische interventies worden gedaan. De HCK's zijn in 2010
volledig verbouwd waarna wij zijn gaan werken op een eigen kamer waar - naast de implantaties - ook
elektrofysiologisch onderzoek (EFO's) en ablaties worden verricht.
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Wat we je bieden
Salarisschaal 9: 2961 tot 4078 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).
Na diplomering word je ingeschaald in schaal 9.
Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Klik
hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.
Het is voor nieuw aangestelde medewerkers verplicht om bij indiensttreding een VOG aan te vragen. Je dient
hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD.
Bijzonderheden
Wij hebben 9-urige werkdagen en draaien geen bereikbaarheidsdiensten. In de toekomst zouden we mogelijk
wel bereikbaarheidsdiensten kunnen gaan draaien. Het aantal uren en werkdagen zijn bespreekbaar.
Laten we kennismaken
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Kathy van den Breul, teamleider, via telefoonnummer: 06-5008
7462.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Faisca Stuiver, corporate recruiter, via
telefoonnummer: 020-4445635.
Solliciteren
Je kan tot 23 maart 2020 solliciteren via www.werkenbijvumc.nl of mail je motivatiebrief en CV aan
f.stuiver@amsterdamumc.nl.

